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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่า ั๋ ร ขนวักงา่๋ษากงวการับงวคาริบงวคา่ต ัว๋ ัคร่คอวบริกาหวั รางบริกาหวร่ ลางรั์อวัาาการบริ*** 

บรหิาัย์อัว๋รัาิาิารรการบรบัราคา์ิลรตางัาาการบริ****** 

๋รัิรก ัรางบริัุ๋ รรณกงู ิ                                                                                                          (- / - / -) 

21.30  น. คณะพร้อมกันที่ั รางบริัุ๋ รรณกงู ิอาคารผูโ้นาัาร์าออก ช ัลร 4 บระต ู3 ัคารขั ตอร ข F ัาาการบริัจจู
ิอร ข  ( 7C) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรราากาศกาารร Miracle Lounge 
คงกิชง http://bit.ly/2NMk5YE 

ันริาาว ราคาผูร้ษญ ่ ราคาัน็ก พกัันวคา๋ จอาิงรนข ษงาาัษต ุ

๋รัาวค  1 1 -11 ตงุาคง  11  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  1 2-15 ตงุาคง  11  18,999 18,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  1 3-11 ตงุาคง  11  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  18 -21 ตงุาคง  11  18,999 18,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 19-22 ตงุาคง  11  19,999 19,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  2 0-23 ตงุาคง  11  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  2 5-28 ตงุาคง  11  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 21-29 ตงุาคง  11  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 27-30 ตงุาคง  11  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 1-1 พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 3-1 พฤศจกิาาร  11  12,987 12,987 5,000 9,999  

๋รัาวค 9-12 พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 10-13 พฤศจกิาาร  11  12,987 12,987 5,000 9,999  

๋รัาวค 15-18 พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 11-19 พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 17-20 พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 2- 2-25พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 23-21 พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 21- 27 พฤศจกิาาร  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค  2 9 พ.า.-2 า.ค.  11  14,999 14,999 5,000 9,999  

INFANT (ัน็กัง็กอาา ุ็ง่ั กริ 2 บว )ราคา 10000 บาา  

http://bit.ly/2NMk5YE
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๋รัาวคั อว ัรางบริกงิิฮ – โบัถขจกุซอว – ๋นัิฮนวาวกวุซา – ผา่รชงัะพารก๋าวอรั – บซูาร       (- / L / D) 

00.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โนาัาาการบริัจจูิ อร ข ัาวคา๋บริาวค 7C2252  
08.10 น. เดินทางถึงัรางบริกงิิฮ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ น า

คณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ต้อนรับทุกท่านสู่ังอ่วบูซาร (Busan) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ บริเวณหุบเขาแคบของแม่น้ านักดง (Nakdong) 
และเป็นเมืองท่าหลักส าหรับการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน ถือว่าเป็นเมืองที่
ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ปูซานเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 และงาน
เอเปค 2005 และยังคงเป็นเมืองหนึ่งที่ร่วมจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2002 และได้เข้าร่วมประมูลเพ่ือจะเป็น
เจ้าภาพจัดงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 อีกด้วย จากนั้นพาชม โบัถขจกุซอว )Juk Seong Church) 
ตั้งอยู่ริมทะเล ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าในละครเรื่อง "Dream" ในช่วงต้นปี 2000 มีความสวยงาม
และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ 

ัาวคาว บรกิารอาษารกงาว๋รั )ง่ลอาวค 1) ังรูบงุโกก(ิ BULGOGI) อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง  เป็นเนื้อสัตว์
กับซอสบาร์บีคิวเกาหลี  ปรุงสุกใช้เทคนิคการย่างแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมน้ าซุปกระทะร้อนแบบขลุกขลิก  และ
เครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น ถ่ัวงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เป็นต้น 

 น าชม ๋นัิฮนวาวกุวซา (Haedong Yonggungsa Temple) หรือเรียกส้ันๆ ว่า วัดยงกุงซา เป็นวัดเก่าแก่ 
ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ก่อก าเนิดมาตั้งแต่ปี 1376 และได้ท าการ
บูรณะอีกครั้งโดยสร้างวิหารหลักขึ้นมาใหม่ในปี 1970 หลังคาและตัวโบสถ์มีลวดลายที่อลังการโดดเด่นด้วยงาน
สถาปัตยกรรมที่ละเอียดมากสวยงาม ที่นี่มีเจดีย์ 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว หันหน้าออกไปทางทะเล เป็นเสมือน
สัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ชาวเกาหลีนิยมมาสวดมนต์ขอพรที่วัดนี้ โดยน า
ตุ๊กตาเณรน้อยวางไว้ตามหินจุดต่างๆ รอบวัด ผ่านชม ัะพารค๋าวอรัินัควา๋ (Gwangandaegyo Bridge 
or Diamond Bridge) เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการเช่ือมต่อระหว่างส่วนของเมืองปูซานเก่ากับ
ย่านธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองปูซาน มีความยาวมากกว่า 7 กิโลเมตร โดยสะพานนี้เป็นสะพานแขวนแห่งแรกใน
เกาหลีใต้ ซึ่งในยามค่ าคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟที่สวยงามท าให้เป็นอีกจุดชมวิวที่นิยมอย่างมากส าหรับ
นักท่องเที่ยว    

ค่คา บรกิารอาษารค่คา )ง่ลอาวค 2) ังรู ็ก่ตุ๋รโัง  (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง 
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี คือ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือ 

าวคพกั  HILL SIDE HOTEL ษรอ่ัาวาบัาา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๋รัาวคั าง ษานซอวโน - อาุาาริษว่ชาติิ าจวิน )็งร่๋งรถ็ฟร่าัาวคา๋( – ศรูา ขโัง - ศรูา ขร่างรััรั์็งินว –  
  ศรูาขั คร ่คอวั่าอาว - ตงานบงาจากงัช ิ– ถรรช็อบบิล วรงัโพนว                                       (B / L / D) 

ัชา้  บรกิารอาษารัชา้ (ง่ลอาวค 3) ณ ษอ้วอาษาร์อวโรวิรง 
 เดินทางสู่ ชาาษานซอวโน )Busan Songdo Beach) ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวปูซาน ค าว่า 

ซองโด นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดแห่งนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด เนื่องจากชายหาดนี้ถูก
ท าลายหลายครั้งจากพายุที่พัดพาเอาทรายออกไป จึงมีการบรูณะใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพและเพ่ิมส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น น้ าพุ และลานชมวิว เปิดตัวใหม่เมื่อปี ค.ศ.2000 จนกลายเป็นสถานที่ยอดฮิต
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ส าหรับจัดงานเทศกาลดนตรีชายหาด จากนั้นน าชม อุาาาริษว่ชาติิ าจวิน (Taejongdae National 
Park) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของปูซาน ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นป่าดิบชื้นบนยอดเขาสูง 250 เมตร 
เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบนานาชนิด ชายหาดหิน หน้าผาหิน และประภาคารสีขาวที่สามารถมองเห็น
ทะเลสีเขียวที่สวยงาม บริเวณชายหาดหินทางด้านล่างของประภาคารนั้นเรียกว่า “Sinseon Rock” ที่ตั้งชื่อตาม
ต านานว่าเป็นสถานที่พระเจ้าและเทพธิดาลงมาจากสวรรค์เพ่ือผ่อนคลาย และมีก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิง
ที่นั่งรอสามีที่ถูกพาตัวไปญี่ปุ่นกลับมา ซึ่งเรียกว่า “Mangbuseok” ส าหรับชื่อ “แทจองแด” นั้นได้รับการตั้งชื่อ
ตามพระนามของกษัตริย์แทจงมูยอล กษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งราชอาณาจักรชิลลา ครองราชย์ ค.ศ. 654 – ค.ศ. 
661 ผู้ซึ่งโปรดปรานการเดินทางไปทั่วประเทศ และมักจะฝึกซ้อมยิงธนูที่นี่เป็นประจ า (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถไฟ
น าเที่ยวรอบอุทยาน)  

ัาวคาว บรกิารอาษารกงาว๋รั )ง่ลอาวค 1) ังรู บบิงิบบั (BIBIMBUP) ษรอ่ ์า้๋า่าักาษงว ับ็รอาษารักาษงว
บระักา์า้๋ ััริ ขฟงาับ็รชางรอ้รกบั์า้๋ั๋า โราษรา้น้๋ ารางุง )ผกัาวคผนัิงะบรวุรัิง้๋ ( โคชูจวั 
)ร่ ลาพรกิ( ิงะ/ษรอ่าั๋็รจวั )ัตา้ัจ วลา๋( รอกจากรวลาวัราิงรั่็์่นบิ ิงะัร่ลอัตั๋ ขา วคษ ัครบาว ๆ จากร ัลร
คงกุั่๋ รผังตา่ว ๆ รษ้ั ์า้กรันวกอ่รรบับระาาร 

 จากนั้นเยี่ยมชมศรูาขโังรฐับาง (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็น
โสมที่มีคุณภาพดีทีสุ่ด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือน าท่านสู่ศูราขร่ ลางรััรั์็งินว (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบ
สนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่
ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็ม
แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ ามัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมัน
ในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี เลือกซื้อเครื่องส าอางแบรนด์ชั้นน าของเกาหลีที่ศูราขั คร ่คอวั่าอาว )Cosmetic 
Outlets) อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย เดินเล่นเที่ยวชม ตงานบงาจากงัช ิ)Jagalchi Fish Market) 
เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี โดยมีคนขายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จึงเรียกกันว่า “Jagalchi 
Ajumma” ที่ตลาดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ส าหรับลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ เช่น เนื้อปลา หอย กุ้ง ปู และภายใน
ตลาดก็จะมีร้านอาหารทะเลสดๆขายให้ลองชิมกันด้วย นอกจากนี้ ยังจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของชาวประมงในเมอืง
ปูซานอีกด้วย 

ค่คา บรกิารอาษารค่คา )ง่ลอาวค 5) ังรูบวบวค ิ๋ บฟุัฟ่ต ข 
 หลังอาหารให้ท่านได้เดินเล่นช็อปป้ิงที่ ถรรรงัโพนว ถนนช็อปป้ิ งที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารรถเข็นริมทาง

เกือบ 100 ร้าน วัยรุ่นเมืองปูซานจะมารวมตัวกันเดินซื้อสินค้าแฟชั่น ขนม ของทานเล่นกันที่นี่ สนุกสนานกับการ
ตามล่าลายเซ็นนักแสดงระดับประเทศมากมายที่ BIFF STREET 

าวคพกั  HILL SIDE HOTEL ษรอ่ัาวาบัาา่  

๋รัาวคั วค  ษงูบ่า้ร๋ฒัรารรงคงัชอร -  ออาคุโนักาา๋อร ขค - ศรูา ขั งรุ็พรฮอกักราง ู– น ิ๋ ต วลฟร ว – ซุบับอร ขงา

  ัก็ต - ัรางบริกงิิฮ                                                                                                (B / L / อิั ระ) 

ัชา้  บรกิารอาษารัชา้ (ง่ลอาวค 1) ณ ษอ้วอาษาร์อวโรวิรง 
เยี่ยมชม ษงูบ่า้ร๋ฒัรารรงคงัชอร )Busan Gamcheon Culture Village) เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากการ
ย้ายถ่ินฐานของชาวเกาหลีซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลีในระหว่างปี ค.ศ. 
1950 -1953 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาและด ารงไว้ซึ่งประวัติ
ความเป็นมาของเมืองปูซาน และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ของประเทศ ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสายที่เรียงรายไป
ตามแนวภูเขาจนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตาไปกับ
สีสันสลับไปมาของตัวบ้านและหลังคา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของ
หมู่บ้านแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 2015 ศิลปินท้องถ่ินและชาวบ้านในหมู่บ้านได้
รวมตัวกันในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมต่างๆ 

เพ่ือฟ้ืนฟูคุณค่าทางประวัติศาสตร์และลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้าน  
น าท่านชมจนุชง๋ิ๋ ออาุคโน )Oryukdo Viewpoint) ชมวิวหมู่เกาะออ
ยุคโด ณ จุดนี้คือทางตอนใต้ของเมืองปูซาน ในบางครั้งจะเห็น 5 เกาะ 
บางครั้ง 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และจังหวะน้ าขึ้นน้ าลง ที่นี่ยังมี
สะพานกระจก ให้ทุกท่านได้เดินพิสูจน์ความท้าทาย สร้างจากกระจกหนา 
50 มิลลิเมตร ยื่นออกจากหน้าผาไปสู่ทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร เคลือบ
ด้วยสารกันกระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่ง
ระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทติย์ขึน้ได ้
ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน  

ัาวคาว บรกิารอาษารกงาว๋รั )ง่ลอาวค 7) ังรู ักุ วลั ็ตงขั กาษงวบรษงอ้็ฟรอ้รๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุก้ียา
ก้ี มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ า
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เดือด หรือน้ าซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นน าส่วนผสมอย่างอ่ืน เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้ว
รับประทานโดยจุ่มลงในซอส 
เยี่ยมชม ศูราขั งุร็พรฮ็อกักตรางู (Heotgaenamu / Raisin Tree) เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึง
สถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับและดูแลตับ ชมการสาธิตการทดลองตัวยา
จากสมุนไพร มีสรรพคุณโดดเด่นในการล้างพิษจากแอลกอฮอล์ โรคตับแข็ง และโรคตับอ่ืนๆ ผู้ที่มีปัญหาการย่อย 
การขับถ่าย และป้องกันการเกิดความผิดปกติของตับ รวมทั้งยังบ ารุงสุขภาพอีกด้วย จากนั้นน าท่านชอ้บบิล ว
ัริคา้บงอนกาหวาวคน ิ๋ ต วลฟร ว  (Duty Free) ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า   500  ชนิด  อาทิ 
น้ าหอม เส้ือผ้า  เครื่องส าอาง  กระเป๋า  นาฬิกา  เครื่องประดับ ฯลฯ แวะซื้อของฝากที่รา้รซุบับอร ขงาัก็ต  เลือก
ซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกก้ีเกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น 

ค่คา อิั ระอาษารค่คาตางอาัาาศาั 
20.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โนาัาาการบริัจจูิ อร ข ัาวคา๋บริาวค 7C2251  
23.45 น. เดินทางถึงัรางบริัุ๋ รรณกงู ิโดยสวัสดิภาพ 
 

**โบริกรงัางารถังบับรบัับงวคาร็นโ้นา็งต่อ้วิจว้ง่๋ วษรา้** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ราคาา ั๋ ร ขร๋ง 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป -กลับ ตามรายการ    2.   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ -ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป กลับ-ท่านละ 15 กก.  8.   หัวหน้าทัวร์น าเที่ยว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 100000000 บาท  )เง่ือนไขตามกรมธรรม์(  

 
ราคาา ั๋ ร ข็ งร่๋ง  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี( 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด )ปกติ ขาไป 15 กก  / .ขา กลับ 15 กก .(   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

เนือ่งจากปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทางแอบแฝงเดนิทางกบับรษิทัทวัรเ์พือ่ไปประเทศเกาหลใีตเ้ป็นจ านวนมาก 

ดงัน ัน้เสน้ทางปซูาน ทางบรษิทัทวัรข์ออนุญาตเก็บคา่ประกนัการเดนิทาง ทา่นละ 3,000 บาท 

โดยช าระทีส่นามบนิสุวรรณภูมใินวนัเช็คอนิ หากผูเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 
และเดนิทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะแลว้ ทางบรษิทัทวัรย์นิดคีนืคา่ประกนันีท้ ัง้หมดแกผู่เ้ดนิทางในวนัเดนิทางกลบั  
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4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ  )ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย(  
5. คา่าบิคร์บัรถ ิงะ็กนขาอ้วถิคราา่รงะ 1,200 บาา (ช่าระพรอ้งคา่า ั๋ ร ข) 
6. คา่าบิษ ั๋ ษรา้า ั๋ ร ข็ าา ตางค๋างพวิพอรจ 

 

การันริาาวรริตง่ะคร ัลวจะตอ้วงวผูโ้นาัารอาา่วรอ้าจา่ร๋ร 20 าา่ร์ิลร็บ ษากผูโ้นาัาร็งค่รบจา่ร๋รนวักงา่๋ 
บรหิาัย ์อัว๋รัาิาิารรการัง่คอรการันริาาว ษรอ่ับงวคาริบงวราคาา ั๋ ร ข 
กรณุาช่าระงนัจา่ าา่รงะ 5,000 บาา  ษรอ่าา่รงะ 10,000 )กรณวันริาาวตรวกบั๋รัษานุรกั์ตัฤกหข(  
กรณุาช่าระคา่า ั๋ ร ขั ่๋ ราวคั ษงอ่ กาารร 30 ๋รักอ่รการันริาาว )รบัร๋ง๋รัััาร ข-อาาติาข( 

 

 
ัว ่คอร็์การับงวคาร๋รัันริาาวษรอ่ับงวคารช่คอผู ้ั นริาาว 
1  . กรณีวันเดินทางตรวกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล  ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่

น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง  ) นับรวมเสาร-์อาทิตย ์(สามารถเปลี่ยนได้เพียง   1  ครั้งเท่านั้น  หากแจ้งหลังจากนี้  ผู้เดินทางควร
หาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
2 . กรณีวันเดินทาง็งต่รวกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่

น้อยกว่า  30 วัน ก่อนการเดิน  ) นับรวมเสาร-์อาทิตย ์(สามารถเปลี่ยนได้เพียง  1 ครั้งเท่านั้น  หากแจ้งหลังจากนี้  ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3  . กรณีจองทัวร์ภายใน   15  วันก่อนออกเดินทาง    ) นับรวมเสาร์-อาทิตย์  (ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้

เดินทางได้ทุกกรณี 
4 . กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพ่ิมด้วยตนเองจากค่า

ทัวร์ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
ัว ่คอร็์การากังกิการันริาาว 
1  . กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่  (ผูง้ วช่คอรร
ัอกัารการจอว)  จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2 . กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่  (ผูง้ วช่คอรรัอกัารการจอว  ) จะต้อง

แฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1  ิจว้ากังกิกอ่รการันริาาว ็งร่อ้าก๋า่  45 ๋รั  (รบัร๋ง๋รัััาร ข-อาาติาข )  คร่ัวริคา่บรกิาร 100% ์อว
คา่บรกิาราวคช่าระงาิง้๋   
2.2 ิจว้ากังกิก่อรการันริาาวกาารร 31-11 ๋รั  (รบัร๋ง๋รัััาร ข-อาาติาข )  านิัวริค่างนัจ่าา ัลวษงน์อว
คา่บรกิาราวคช่าระงาิง้๋  
2.3 ิจว้ากังกิกอ่รการันริาาวกาารร   30  ๋รั    (รบัร๋ง๋รัััาร ข-อาาติาข )  านิัวริค่าบรกิาร 100% ์อว
คา่บรกิาราวคช่าระงาิง้๋   
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เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจดัเตรียมน าเทีย่วให้แก่นกัท่องเที่ยวล่วงหนา้ เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การ
จองโรงแรมที่พัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3  . การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
5 . ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า  2 0 ท่าน  

 

 

 

 

 

 
 
 
์อ้ิระร่ากอ่รการันริาาว 
1 . กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100  มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน  1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1  ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2 . ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3  . ประเทศเกาหลีใต้ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 

เนื้อสัตว์    ไส้กรอก ฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูง
มาก 
 
ษงาาัษต ุ
1 . ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2 . ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ 

ถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให  ้แก่ท่าน 
3 . ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 1 5 วันก่อนการ 
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง 
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4 . ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท 
พร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5 . ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6 . ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ิไดเ้กิดจากความผดิ 

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 

ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี 
เช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 .8กรณวงกูคา้็ง่ั ์า้รา้รช็อบ์อวรฐับาง ช่าระัพิคงรา้รงะ  50USD ตอ่าา่ร 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้
ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้)  
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


